
 

 

 

Europris flytter og 

åpner større butikk i 

Innherredsveien  
 

Tett samarbeid Ole Vig videregående  

 
Europris er en butikkjede i sterk vekst med 270 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene 

selger alt fra dagligvarer til jernvarer, maling, dyrefor- utstyr, gaveartikler, pyntegjenstander, 

kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. Mer enn 36 millioner kunder handlet i 2020 hos 

Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. Kjeden omsatte i 2020 for 8,4 milliarder 

kroner, har over 2650 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Hovedkontor ligger i 

Fredrikstad og hovedlager i Moss. 
 

Tirsdag åpner den nye Europris-butikken i Innherredsveien 62 og 64 i Stjørdal – to 

dager før planen. Takket være førsteklasses samarbeid med alle, har flyttingen og 

ombyggingen i det gamle Vianor-bygget gått over all forventning. Elever ved salg- og 

servicelinjen på Ole Vig videregående, har alle bidratt sammen med Europris’ egne folk 

til den vellykkede prosessen. 

- Nå gleder vi oss alle til å åpne tirsdag, sier butikksjef Tor-Arne Larsen, og berømmer 

skoleelevenes innsats. – Elevene har fått være med og rive ned den gamle og bygge 

opp igjen den nye butikken. Vi har også inngått en avtale om et videre samarbeid hvor 

elevene i praksis får leve ut det teoretiske fra pensum. Dette gjør vi blant annet 

gjennom å tilby elevene praksisplasser i butikken.   

«Vanvittig gode åpningstibud» 

Den nye butikken er på alle måter en helt ny butikk, noe både kunder og medarbeidere vil 

erfare. Europris slår da også på stortromma med økning fra ca. 850 kvadratmeter til cirka 

1200. I tillegg til rød løper og antibac, blir det «vanvittig gode åpningstilbud», for å sitere 

butikksjefen.  



 

 

- Vi får veldig mye skryt av bygget og beliggenheten, inkludert et unikt eget uteområde med 

fokus på sesongbetonte varer. Her har vi akkurat nå vedbriketter og spylevæske men nå satser 

vi knallhardt på jul. 

Butikk bygget for fremtiden 

 -Det vil bli en helt annen hverdag for oss alle, fremholder Tor-Arne Larsen. -Ikke bare øker 

vi butikkens areal, men vi forventer også en omsetningsvekst. Dette er en butikk bygget for 

fremtiden og med gode vekstmuligheter. Også på medarbeidersiden hvor vi i dag er ni, vil 

utviklingen bestemme om vi blir flere. Vi får masse skryt for betjeningen som betegnes som 

rådyktige, trivelige og serviceinnstilte, og som alltid møter deg med et «Hei!». 

  

Lettere for kunden å orientere seg 

Den nye og større butikken er både mer oversiktlig og lettere å orientere seg i. Det blir mer 

«shop in shop» hvor de enkelte varegruppene blir tydeligere adskilt og butikken vil fremstå 

som en hypermoderne Europrisbutikk anno 2021, med alle kjedens siste butikkforbedringer 

på plass.  

-Vi får vist frem varene på en bedre måte, og handleopplevelsen blir også bedre for våre 

kunder, sier Tor- Arne Larsen som har vært i Europris siden 2000, og som drifter butikken 

sammen med kona Vigdis. 

 

Gode og rimelige varer – kjempestort utvalg 

- Tirsdag vil bli en stor dag for oss når vi åpner og vi gleder oss stort til å vise frem den 

nye butikken. Den er spennende på utsiden med nytt tilbygg bakover og en ny 

glassfasade. Dette stiller store krav til oss hvordan butikken også skal være på 

innsiden. Jeg er overbevist om at kundene vil sette pris på den nye butikken og finne 

seg til rette med et kjempestort utvalg – og et hav av gode og rimelige varer. 

 
Fire nye åpnet, to flyttet i nye lokaler og tolv utvidelser eller moderniseringer  

Europris-kjeden åpnet i 2020 fire nye butikker, gjennomførte to relokaliseringer og fire utvidelser, 

mens åtte butikker ble bygget om og modernisert.  

 

 

Vokser mer enn markedet  

Europris vokste i 2020 mer enn markedet for øvrig, og kjeden hadde i 2020 en total vekst på 27,8 

%, mot markedets 4,0% (Kvarud), og en sammenliknbar vekst på 26,7%, mot markedets 3,6% 

(Kvarud). Europris har slått markedet hvert eneste år de siste 15 årene, og ut fra de positive 

tilbakemeldingene kundene gir oss på konseptet, våre nye og moderniserte butikker, er det ingen 

grunn til at den trenden ikke skal fortsette. 

 

For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori 

og markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef 

Tor-Arne Larsen, telefon 97956510, epost Tor.Arne.Larsen@europris.no . Informasjon 

er også tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no . 

 

 

 

http://www.europris.no/


 

 

 
 

Billedtekst: 

Europris-medarbeidere klar til åpning av den nye Europris-butikken i Stjørdal. Bak fra 

venstre: Ingeborg Hyldmo Bremset, Vigdis Sørgård Larsen, Monika Fossum, Erik 

Sørgård Larsen, Laima Baranauskiene, Vidar Forbord. I front: Butikksjef Tor-Arne 

Larsen. 

  


